
Melania: Emancipatie van vrouwen wereldwijd  
 
“Voor mij gaan de ontwikkeling van Melania en de emancipatie van vrouwen in Nederland in 
de jaren zeventig hand in hand’. Aan het woord is Truus Appelman. Ze is jarenlang als 
vrijwilliger actief geweest voor Melania.  
 
Ze vertelt hoe haar belangstelling voor Melania is gekomen. “veertig jaar geleden werden er 
vanuit de vrouwenbewegingen veel cursussen georganiseerd die gericht waren op de 
emancipatie van de vrouw. Ik was lid geworden van het KVG in mijn huidige woonplaats 
Bennekom zodra ik daar met mijn man en kinderen vanuit Noord-Holland was komen 
wonen. Een van de cursussen was: ‘Vrouwen leren over ontwikkelingssamenwerking’, die 
destijds bij Kontact der Kontinenten in Soesterberg werd gegeven. Daar ontmoette ik vele 
vrouwen die vanuit vrouwenbewegingen bezig waren met Melania-projecten. Ik hoorde hun 
verhalen en over hun veelal persoonlijke contacten met de vrouwengroepen. Ik vond dat 
heel inspirerend. Vooral ook omdat ik erachter kwam dat onze vraag naar meer 
vrouwenrechten, gelijkwaardigheid in je relatie en je eigen interesses nastreven hier in 
Nederland niet veel anders was dan wat vrouwen daar meemaakten”.  
 
De belangstelling voor het werk in ontwikkelingssamenwerking blijkt bij Truus al in de genen 
te zitten.  Ze had drie neven die in Afrika werkten en die  op hun verlof bij haar ouders op 
bezoek kwamen. Zo hoorde ze als kind al over hun leven en werk in de tropen. In de tijd van 
haar neven was het helpen van arme mensen nog de drijfveer. Maar voor de generatie van 
Truus was dat niet voldoende en ging het om solidariteit en de zelfstandigheid van vrouwen. 
“Het ging in de projecten ook toen al om een cursus en het starten van een activiteit 
waardoor vrouwen zelfstandig werden. Dat was precies hetzelfde als waar wij in het KVG 
Bennekom mee bezig waren”.  
 

 
Truus heeft de plakboeken erbij gehaald waarin ze de foto’s en 
de correspondentie van KVG Bennekom met de projecten 
heeft bewaard. Projecten uit Latijns Amerika en Afrika, 
waarvoor ze de sponsoractiviteiten organiseerde en de 
communicatie verzorgde. Alles zorgvuldig ingeplakt en van 
begeleidende teksten voorzien. Ze vertelt er met enthousiasme 
over; de contacten hebben indruk gemaakt.  
 
We komen op de vraag wat Melania de huidige generatie 
Nederlandse vrouwen kan bieden. Emancipatie is immers veel 
minder een issue geworden in een tijd waarin vrouwen werken 
en eigen activiteiten ontplooien? Truus geeft het advies aan 
Melania om zich in Nederland te richten op de samenwerking 

met ondernemende vrouwen. Vrouwen met een eigen zaak of die zelfstandig richting en 
leiding geven aan hun eigen leven en aan een organisatie. Het hebben van een baan is 
inmiddels bereikt, maar de leiding nemen is voor vrouwen nog in ontwikkeling. Wellicht is 
ondernemerschap daarom de nieuwe vorm van emancipatie, die ons als vrouwen 
wereldwijd verbindt.  
 


